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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v
platném znění.

Zpráva na 3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 30.01.2019

Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017, o
nočním klidu
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Priloha_c.1_-_pripis_MMB
Priloha_c.2_1-_OZV
Priloha_c.2_2-_OZV_priloha
Priloha_c.2_3-_aktuálni_OZV
Priloha_c.3_-_navrh_upravy_nocniho_klidu
priloha_č_4_vsechny zadosti
příloha č_5_nedoporučené akce.

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Plechlová Jana, Mgr. - právník

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
bere na vědomí
žádosti o udělení výjimky spočívající ve stanovení kratší doby
nočního klidu doručené MČ BS, které tvoří přílohu č. 4 tohoto
materiálu,
souhlasí
s návrhem OZV, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu,
ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
3/2018, která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,
souhlasí
s návrhem přílohy OZV, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním
klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 3/2018, která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,
souhlasí
se zařazením

výjimečných
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nočního klidu dle přílohy č. 3 tohoto materiálu do přílohy
OZV, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2018,
nesouhlasí
se zařazením výjimečných případů pro stanovení kratší doby
nočního klidu pro akce dle přílohy č. 5 tohoto materiálu do
přílohy OZV, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2018,
doporučuje
ZMB schválit návrh OZV, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním
klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 3/2018, včetně přílohy OZV, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o
nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 3/2018, a to dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
doporučuje
ZMB schválit zařazení výjimečných případů pro stanovení kratší
doby nočního klidu dle přílohy č. 3 tohoto materiálu do
přílohy OZV, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2018,
doporučuje
ZMB neschválit zařazení výjimečných případů pro stanovení
kratší doby nočního klidu dle přílohy č. 5 tohoto materiálu do
přílohy OZV, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2018 a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Důvodová zpráva:
ZMČ BS je předložen k projednání návrh OZV, kterou se mění a
doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.
11/2017, o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 3/2018, spočívající v návrhu nové
přílohy. Vyhláška reaguje na vymezení nočního klidu v ust. § 5
odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích:
„Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec
může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy,
zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce,
při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při
nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.“
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Příloha stanovuje výjimečné případy, pro které bude v určitých
dnech roku 2019 stanovena kratší doba nočního klidu, přičemž
se má jednat o události natolik výjimečné, že převažuje zájem
na udržení místních tradic a upevňování mezilidských vazeb
skrze hlasité noční aktivity nad veřejným zájmem na dodržování
nočního klidu.
Přílohu č. 2_1 materiálu tvoří návrh OZV, kterou se mění a
doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.
11/2017, o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 3/2018.
Přílohu č. 2_2 materiálu tvoří návrh přílohy OZV v podobě
doručené z MMB, přičemž MMB je navržena doba nočního klidu
kratší pro akce Ohňostroj Ignis Brunensis.
Přílohu č. 2_3 materiálu tvoří aktuální znění OZV statutárního
města Brna č. 11/2017, o nočním klidu.
Přílohu č. 3 materiálu tvoří návrh úpravy nočního klidu pro
konkrétní akce, jejichž pořadatelé podali k MČ BS žádost o
stanovení jiné doby nočního klidu, a které byly doporučeny
k zařazení do přílohy vyhlášky Komisí pro bezpečnost, veřejný
pořádek, služby a obchod (projednáno na 1. zasedání konaném
dne 19.12.2018). Komisí pro bezpečnost, veřejný pořádek,
služby a obchod byla oproti žádostem pořadatelů navržena doba
nočního klidu od 23.00 do 6.00, a to u všech navržených akcí
vyjma akce Brněnský Majáles 2019, kde je navržena doba nočního
klidu dle žádosti, tj. od 4.00 do 6.00 hod. Příloha obsahuje
též
zdůvodnění,
proč
jsou
konkrétní
události
natolik
výjimečné, že by měl převážit zájem na udržení místních tradic
a upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity
nad veřejným zájmem na dodržování nočního klidu. 1. Komise
legislativní a organizační RMČ BS dne 9.1.2019 projednala
novelu OZV č. 11/2017, o nočním klidu z hledika právního, s
tím, že výčet akcí uvedený v příloze č. 3 materiálu doporučili
k zařazení do přílohy OZV.
5. RMČ BS projednala návrh přílohy OZV č. 11/2017, o nočním
klidu s tím, že doba nočního klidu pro akce uvedené v příloze
č. 3 se vymezuje pouze pro dny pátek a sobota.
Přílohu č. 4 materiálu tvoří veškeré žádosti, které byly ÚMČ
BS doručeny.
Přílohu č. 5 materiálu obsahuje výčet akcí, které nejsou
doporučeny k zařazení do přílohy OZV, a to včetně důvodů pro
nezařazení.
Stanoviska dotčených orgánů:
· 1. KBVPSO projednala dne 19.12.2018 s výsledkem:
Usnesení č. KBVPSO.01.04
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Komise pro bezpečnost, veřejný pořádek, služby a obchod na
svém 1. zasedání, konaném dne 19.12.2018,
souhlasí
s návrhem přílohy OZV č. 11/2017, o nočním klidu, která tvoří
přílohu č. 2 tohoto materiálu, a
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit přílohu OZV č. 11/2017, o
nočním klidu, která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, usnesení bylo přijato.
Čuma
nepřítomen

Dvořák
pro

Fadrný
pro

Freimuth
pro

Hrabovská
pro

Komárek
pro

Kupková
pro

Květoňová
pro

Lepka
pro

Moravec
omluven

Oulehlová
pro

Usnesení č. KBVPSO.01.05
Komise pro bezpečnost, veřejný pořádek, služby a obchod na
svém 1. zasedání, konaném dne 19.12.2018,
souhlasí
se zařazením výjimečných případů pro stanovení kratší doby
nočního klidu dle přílohy č. 3 tohoto materiálu (výjimečné
případy totožné jako pro rok 2018) do přílohy OZV č. 11/2017,
o nočním klidu, s tím, že akce festival LÉTOFEST se vypouští a
u akcí festival Mendel, festival Na prknech, dlažbě i trávě a
Maraton hudby bude ve všech termínech jejich konání doba
nočního klidu vymezena od 23:00 do 6:00 hod., a
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS zařadit výjimečné případy pro
stanovení kratší doby nočního klidu dle přílohy č. 3 tohoto
materiálu (výjimečné případy totožné jako pro rok 2018) do
přílohy OZV č. 11/2017, o nočním klidu, s tím, že akce
festival LÉTOFEST se vypouští a u akcí festival Mendel,
festival Na prknech, dlažbě i trávě a Maraton hudby bude ve
všech termínech jejich konání doba nočního klidu vymezena od
23:00 do 6:00 hod.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se, usnesení bylo přijato.
Čuma
nepřítomen

Dvořák
pro

Fadrný
pro

Freimuth
pro

Hrabovská
pro

Komárek
zdržel
se

Kupková
pro

Květoňová
pro

Lepka
pro

Moravec
omluven

Usnesení č. KBVPSO.01.06
Komise pro bezpečnost, veřejný pořádek, služby a obchod na
svém 1. zasedání, konaném dne 19.12.2018,
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Oulehlová
pro

souhlasí
s udělením výjimky z OZV č. 11/2017, o nočním klidu, pro akci
OCB Překonání Gravitace 2019 za podmínky, že doba nočního
klidu bude v termínu uvedeném v příloze č. 4 tohoto materiálu
vymezena od 23:00 do 6:00 hod., a
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS udělit výjimku z OZV č. 11/2017, o
nočním klidu, pro akci OCB Překonání Gravitace 2019 za
podmínky, že doba nočního klidu bude v termínu uvedeném
v příloze č. 4 tohoto materiálu vymezena od 23:00 do 6:00 hod.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, usnesení bylo přijato.
Čuma
nepřítomen

Dvořák
pro

Fadrný
pro

Freimuth
pro

Hrabovská
pro

Komárek
pro

Kupková
pro

Květoňová
pro

Lepka
pro

Moravec
omluven

Oulehlová
pro

Usnesení č. KBVPSO.01.07
Komise pro bezpečnost, veřejný pořádek, služby a obchod na
svém 1. zasedání, konaném dne 19.12.2018,
nesouhlasí
s udělením výjimky z OZV č. 11/2017, o nočním klidu, pro akci
Letní
kino
na
dvoře
Městského
divadla
Brno
pořádanou
v termínech uvedených v příloze č. 4 tohoto materiálu, a
nedoporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS udělit výjimku z OZV č. 11/2017, o
nočním klidu, pro akci Letní kino na dvoře Městského divadla
Brno pořádanou v termínech uvedených v příloze č. 4 tohoto
materiálu.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 3 zdržel se, usnesení bylo přijato.
Čuma
nepřítomen

Dvořák
pro

Fadrný
pro

Freimuth
pro

Hrabovská
zdržela
se

Komárek
zdržel
se

Kupková
pro

Květoňová
pro

Lepka
zdržel
se

Moravec
omluven

Usnesení č. KBVPSO.01.08
Komise pro bezpečnost, veřejný pořádek, služby a obchod na
svém 1. zasedání, konaném dne 19.12.2018,
souhlasí
s udělením výjimky z OZV č. 11/2017, o nočním klidu, pro akci
Tmavomodrý festival za podmínky, že doba nočního klidu bude
v termínech uvedených v příloze č. 4 tohoto materiálu vymezena
od 23:00 do 6:00 hod., a
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Oulehlová
pro

doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS udělit výjimku z OZV č. 11/2017, o
nočním klidu, pro akci Tmavomodrý festival za podmínky, že
doba nočního klidu bude v termínech uvedených v příloze č. 4
tohoto materiálu vymezena od 23:00 do 6:00 hod.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, usnesení bylo přijato.
Čuma
nepřítomen

Dvořák
pro

Fadrný
pro

Freimuth
pro

Hrabovská
pro

Komárek
pro

Kupková
pro

Květoňová
pro

Lepka
pro

Moravec
omluven

Oulehlová
pro

Usnesení č. KBVPSO.01.09
Komise pro bezpečnost, veřejný pořádek, služby a obchod na
svém 1. zasedání, konaném dne 19.12.2018,
souhlasí
s udělením výjimky z OZV č. 11/2017, o nočním klidu, pro akci
Slavnosti piva Františka Poupěte – PIVEX 2019, dle přílohy č.
4 tohoto materiálu, a
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS udělit výjimku z OZV č. 11/2017, o
nočním klidu, pro akci Slavnosti piva Františka Poupěte –
PIVEX 2019, dle přílohy č. 4 tohoto materiálu.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se, usnesení bylo přijato.
Čuma
nepřítomen

Dvořák
pro

Fadrný
pro

Freimuth
pro

Hrabovská
pro

Komárek
zdržel
se

Kupková
pro

Květoňová
pro

Lepka
pro

Moravec
omluven

· 1. KLO projednala dne 09.01.2019 s výsledkem:
Usnesení č. KLO.01.04
Komise legislativní a organizační na svém 1. zasedání, konaném
dne 9. 1. 2019,
projednala
z hlediska právního návrh OZV, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o
nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 3/2018, která tvoří přílohu č. 2 tohoto
materiálu,
souhlasí
s návrhem přílohy OZV, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním
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Oulehlová
pro

klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 3/2018, která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,
z hlediska právního,
souhlasí
se zařazením výjimečných případů pro stanovení kratší doby
nočního klidu dle přílohy č. 3 tohoto materiálu do přílohy
OZV, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2018,
z hlediska právního,
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit přílohu OZV, kterou se mění a
doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.
11/2017, o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 3/2018, která tvoří přílohu č. 2
tohoto materiálu, z hlediska právního, a
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit zařazení výjimečných případů
pro stanovení kratší doby nočního klidu dle přílohy č. 3
tohoto materiálu do přílohy OZV, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o
nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 3/2018, z hlediska právního.
Hlasování: 6 pro, 5 proti, 0 zdržel se, usnesení bylo přijato.
Dumbrov
ská
pro

Fischer
ová
proti

Hrabovs
ká
pro

Chlád
ek
pro

Kubějov
á
proti

Lastovec
ká
pro

Proke
š
proti

Sedláková
proti

Springin
sfeld
pro

Švachul
a
proti

Závodsk
ý
pro

Usnesení č. KLO.01.05
Komise legislativní a organizační na svém 1. zasedání, konaném
dne 9. 1. 2019,
doporučuje
RMČ BS předložit ZMČ BS lokálně více omezené určené území, na
kterém je doba nočního klidu vymezena odlišně od zákonné
úpravy.
Hlasování:
přijato.
Dumbr
ovská
proti

Fisch
erová
proti

4

Hrabovs
ká
pro

pro,
Chládek
pro

7

proti,

Kuběj
ová
proti

0

Lastovecká
pro

zdržel
Proke
š
proti

se,

Sedláko
vá
proti

usnesení

Springinsf
eld
proti

nebylo

Švachula
proti

Závod
ský
pro

 5. RMČ BS projednala dne 14.1. 2019 s výsledkem:
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Usnesení
RMČ/2019/5/15
Novela
statutárního města Brna č. 11/2017
o nočním klidu

obecně

závazné

vyhlášky

RMČ BS na 5. schůzi, konané dne 14. 01. 2019,
bere na vědomí
žádosti o udělení výjimky spočívající ve stanovení kratší doby
nočního klidu doručené MČ BS, které tvoří přílohu č. 4 tohoto
materiálu,
souhlasí
s návrhem OZV, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017 o nočním klidu, ve
znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
3/2018, která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,
souhlasí
s návrhem přílohy OZV, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017 o nočním
klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 3/2018, která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,
souhlasí
se zařazením výjimečných případů pro stanovení kratší doby
nočního klidu dle přílohy č. 3 tohoto materiálu do přílohy
OZV, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č. 11/2017 o nočním klidu, ve znění
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2018,
nesouhlasí
se zařazením výjimečných případů pro stanovení kratší doby
nočního klidu pro akce dle přílohy č. 5 tohoto materiálu do
přílohy OZV, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č. 11/2017 o nočním klidu, ve znění
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2018,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s návrhem OZV, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o
nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 3/2018, včetně přílohy OZV, kterou se mění a
doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.
11/2017 o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 3/2018, a to dle přílohy č. 2
tohoto materiálu,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit
se
zařazením
výjimečných
případů
pro
stanovení kratší doby nočního klidu dle přílohy č. 3 tohoto
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materiálu do přílohy OZV, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017 o nočním
klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 3/2018,
doporučuje
ZMČ BS nesouhlasit
se
zařazením
výjimečných
případů
pro
stanovení kratší doby nočního klidu dle přílohy č. 5 tohoto
materiálu do přílohy OZV, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017 o nočním
klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 3/2018 a
ukládá
OPO ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0
se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Termín: ihned

Bořecký

Dumbrovská

Jílková

Komárek

Kotěra

Landa

Mandát

Mencl

Schwab

Švachula

Vaníček

pro

pro

pro

omluven

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 6. RMČ BS projednala dne 21.1.2019 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2019/6/30 Aktualizace OZV statutárního města Brna
č. 11/2017, o nočním klidu
RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,
bere na vědomí
žádost o udělení výjimky spočívající ve stanovení kratší doby
nočního klidu pro akci "ROCK IN RIVIERA", která tvoří přílohu
č. 1 tohoto materiálu,
souhlasí
se zařazením akce "ROCK IN RIVIERA" do přílohy OZV, kterou se
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města
Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2018 s tím, že noční
klid se v termínu v noci z 24.5.2019 na 25.5.2019 vymezuje na
území MČ Brno-střed od 23:00 do 6:00 hodin,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit se zařazením akce "ROCK IN RIVIERA" do
přílohy OZV, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2018 s
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tím, že noční klid se v termínu v noci z 24.5.2019 na
25.5.2019 vymezuje na území MČ Brno-střed od 23:00 do 6:00
hodin a
ukládá
OPO ÚMČ BS doplnit ve smyslu přijatého usnesení materiál k
bodu "Aktualizace OZV statutárního města Brna č. 11/2017, o
nočním klidu", který bude předložen na nejbližší zasedání
ZMČ BS.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0
se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Termín: ihned

Bořecký

Dumbrovská

Jílková

Komárek

Kotěra

Landa

Mandát

Mencl

Schwab

Švachula

Vaníček

pro

pro

pro

omluven

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro
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MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ, MALINOVSKÉHO NÁM. 3, 601 67 BRNO

VÁŠ DOPIS ČJ.:
ZE DNE:
NAŠE ČJ.:
SPIS. ZN.:

MMB/0457477/2018
3220/OVV/MMB/0457477/2018

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Mgr. Plachá
542 173 080

DATUM:
POČET LISTŮ:

2018-11-12
1

Tajemnicím a tajemníkům úřadů
městských částí

placha.ivana@brno.cz

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
Vážená paní tajemnice,
vážený pane tajemníku,
Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, opět připravuje novelu obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu.
Vyhláška je vydána na základě zmocnění, uvedeného v § 5 odst. 6 zákona č. č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích, dle kterého obce mohou stanovit obecně závaznou vyhláškou výjimečné
případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního
klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.
Zákonné zmocnění umožňuje obci omezit dobu nočního klidu pouze ve výjimečných případech. Pro
posouzení výjimečného případu nejsou v zákoně uvedena žádná kritéria, vychází se proto z nálezu
Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/16 ze dne 7. 6. 2016 ve věci OZV města Chrastavy, dle kterého se
za výjimečný případ považuje taková událost, kdy je veřejný zájem na dodržování doby nočního
klidu a tedy nerušeného odpočinku v zákonem vymezené osmihodinové noční době převážen
zájmem na udržení místních tradic a upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity. K
omezení nočního klidu by mělo docházet nanejvýš několik dní v roce, a to tak, aby lidé v obci
mohli počet a rozložení potencionálně probdělých nocí v roce předvídat.
V těle vyhlášky je stanoveno, že se doba nočního klidu na celém území města Brna nemusí
dodržovat v noci z 31. prosince na 1. ledna. Tato výjimka zůstane zachována. V rámci novelizace se
bude aktualizovat pouze příloha vyhlášky, která stanovuje případy, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší pouze na části území statutárního města Brna, a to s ohledem na možné
šíření zvuku v prostředí. Část území města, která může být zvukem zasažena, je vymezena územím
jedné nebo více městských částí.
V rámci připomínkového řízení žádáme o sdělení, zda navrhujete stanovení výjimek z doby nočního
klidu či nikoli. Návrhy na stanovení výjimečných případů musí obsahovat název akce, termín –
datum (v noci z – na), vymezení doby nočního klidu a území, na kterém má být odlišná doba
nočního klidu stanovena. Pokud se hlučná činnost může dotknout i sousední městské části a doba

nočního klidu by měla být vymezena odlišně i na tomto sousedním území, žádáme o projednání
dané záležitosti s dotčenou městskou částí.
S ohledem na výše uvedený nález Ústavního soudu a požadavky Ministerstva vnitra v rámci
posuzování zákonnosti této obecně závazné vyhlášky žádáme, aby jednotlivé návrhy obsahovaly
Vaše zdůvodnění, proč je navrhovaná událost natolik výjimečná, že převažuje zájem na
udržení místních tradic a upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity nad
veřejným zájmem na dodržování nočního klidu.
V příloze přikládáme návrh novely předmětné obecně závazné vyhlášky včetně přílohy. V příloze je
již zapracován návrh na omezení doby nočního klidu ve dnech konání akce celoměstského významu
Ohňostroje Ignis Brunensis, žádáme dotčené městské části o připomínky k tomuto návrhu. Dále
přikládáme obecně závaznou vyhlášku č. 11/2017, o nočním klidu, s aktuální přílohou.
Případné návrhy na doplnění přílohy nám zašlete nejpozději do dne 31. 1. 2019.
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

Mgr. Jaroslava Slámová
vedoucí Odboru vnitřních věcí

3 přílohy

PŘÍLOHA Č. 2_1

_
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
PRÁVNÍ PŘEDPISY 2019

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.

/2019,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017,
o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2018

__________________________
datum nabytí účinnosti:
____________________________

Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 601 67 BRNO
ústř. provolba (+420) 542 171 111, e-mail: informace@brno.cz, www.brno.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.

/2019,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017,
o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2018
Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z7/... zasedání konaném dne … v souladu s ustanovením
§ 10 písm. d) a ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Příloha obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2018, se zrušuje a nahrazuje přílohou této
vyhlášky.

Článek 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

________________________________________________________________________________
Datum nabytí účinnosti:
Strana 2 (celkem 2)

PŘÍLOHA Č. 2_2
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
PŘÍLOHA
obecně závazné vyhlášky č. /2019, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna
č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2018
__________________________________________________________________________________________

Stanovení případů, při nichž je doba nočního klidu na části území statutárního města
Brna vymezena dobou kratší
Stanovené případy

Termín
v noci z–na

Vymezení doby Určené
území,
na
nočního klidu
kterém je doba nočního
klidu vymezena odlišně
od zákonné úpravy

Ohňostroj Ignis Brunensis

od 24:00 do 6:00 hod

Ohňostroj Ignis Brunensis

24.–25. 5. 2019
nebo25.–26.5. 2019
1.–2. 6. 2019

Ohňostroj Ignis Brunensis

5.–6. 6. 2019

od 24:00 do 6:00 hod

Ohňostroj Ignis Brunensis

8.–9. 6. 2019

od 24:00 do 6:00 hod

Ohňostroj Ignis Brunensis

12.–13. 6. 2019

od 24:00 do 6:00 hod

Ohňostroj Ignis Brunensis

15.–16. 6. 2019

od 24:00 do 6:00 hod

od 24:00 do 6:00 hod

území městské části Brnostřed
území městských částí BrnoBystrc,
Brno-Kníničky,
Brno-Komín, Brno-Žebětín
území městských částí BrnoBystrc,
Brno-Kníničky,
Brno-Komín, Brno-Žebětín
území městských částí BrnoBystrc,
Brno-Kníničky,
Brno-Komín, Brno-Žebětín
území městských částí BrnoBystrc,
Brno-Kníničky,
Brno-Komín, Brno-Žebětín
území městské části Brnostřed

Datum nabytí účinnosti:
Strana 1 (celkem 1)

PŘÍLOHA Č. 2_3

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
PRÁVNÍ PŘEDPISY 2017

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 11/2017,
o nočním klidu

__________________________
datum nabytí účinnosti: 7. 7. 2017
____________________________

Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 601 67 BRNO
ústř. provolba (+420) 542 171 111, e-mail: informace@brno.cz, www.brno.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 11/2017,
o nočním klidu

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z7/29. zasedání konaném dne 20. června 2017 v souladu
s ustanovením § 10 písm. d) a ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Předmět
Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

Článek 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 6:00 hodin.1

Článek 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo
při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována
(1) Doba nočního klidu se na celém území města Brna nemusí dodržovat v noci z 31. prosince
na 1. ledna.
(2) Výjimečné případy, při nichž je na části území statutárního města Brna doba nočního klidu
vymezena dobou kratší, jsou stanoveny v příloze vyhlášky.

§ 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích: dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé
do šesté hodiny.
1

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 11/2017,
o nočním klidu

________________________________________________________________________________
Článek 4
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 6/2017, o nočním
klidu.

Článek 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Ing. Petr Vokřál, v. r.
primátor města Brna

Mgr. Petr Hladík, v. r.
1. náměstek primátora města Brna

________________________________________________________________________________

Stanovení případů, při nichž je doba nočního klidu na části území statutárního města Brna
vymezena dobou kratší
Stanovené případy

Termín
v noci z–na

Vymezení doby Určené
území,
na
nočního klidu
kterém je doba nočního
klidu vymezena odlišně
od zákonné úpravy

Hasičské pálení čarodějnic v
Holáskách
Pálení čarodějnic v
Bohunicích
Pálení čarodějnic v
Černovicích
Pálení čarodějnic v Chrlicích

30. 4.–1. 5. 2018

od 2:00 do 6:00 hod.

30. 4.–1. 5. 2018

od 2:00 do 6:00 hod.

30. 4.–1. 5. 2018

od 2:00 do 6:00 hod.

30. 4.–1. 5. 2018

od 2:00 do 6:00 hod.

Pálení čarodějnic v Žebětíně

30. 4.–1. 5. 2018

od 1:00 do 6:00 hod.

Pálení čarodějnic v
Židenicích
Tradiční pálení čarodějnic
ve Slatině
Bosonožské mladé hody

30. 4.–1. 5. 2018

od 24:00 do 6:00 hod.

30. 4.–1. 5. 2018

od 1:00 do 6:00 hod.

5.–6. 5. 2018

od 2:00 do 6:00 hod.

Brněnský Majáles
Studentský majáles
Harokfest v Ivanovicích

5.–6. 5. 2018
11.–12. 5. 2018
12.–13. 5. 2018

od 4:00 do 6:00 hod.
od 2:00 do 6:00 hod.
od 2:00 do 6:00 hod.

Starolískovecké mladé hody

19.–20. 5. 2018
20.–21. 5. 2018
26.–27. 5. 2018

od 2:00 do 6:00 hod.
od 24:00 do 6:00 hod.
od 23:00 do 6:00 hod.

území městských částí BrnoTuřany, Brno-Chrlice
území městské části BrnoBohunice
území městské části BrnoČernovice
území městské části BrnoChrlice
území městské části BrnoŽebětín
území městské části BrnoŽidenice
území městské části BrnoSlatina
území městské části BrnoBosonohy
území městské části Brno-střed
území městské části Brno-jih
území městské části BrnoIvanovice
území městské části BrnoStarý Lískovec
území městské části Brno-střed

26.–27. 5. 2018
27.–28. 5. 2018

od 24:00 do 6:00 hod
od 23:00 do 6:00 hod.

území městské části Brno-střed
území městské části Brno-střed

28.–29. 5. 2018
29.–30. 5. 2018
30.–31. 5. 2018
31. 5.–1. 6. 2018
1.–2. 6. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.
od 23:00 do 6:00 hod.
od 23:00 do 6:00 hod.
od 23:00 do 6:00 hod.
od 23:00 do 6:00 hod.

území městské části Brno-střed
území městské části Brno-střed
území městské části Brno-střed
území městské části Brno-střed
území městské části Brno-střed

2.–3. 6. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

území městské části Brno-střed

2.–3. 6. 2018

od 24:00 do 6:00 hod

Řečkovický rockfest

2.–3. 6. 2018

od 24:00 do 6:00 hod

Meeting Brno
RE:PUBLIKA
Meeting Brno
Meeting Brno
Meeting Brno
Ohňostroj Ignis Brunensis

3.–4. 6. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

území městských částí BrnoBystrc, Brno-Kníničky, BrnoKomín, Brno-Jundrov, BrnoKohoutovice, Brno-Žebětín
území městské části BrnoŘečkovice a Mokrá Hora
území městské části Brno-střed

4.–5. 6. 2018
5.–6. 6. 2018
6.–7. 6. 2018
6.–7. 6. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.
od 23:00 do 6:00 hod.
od 23:00 do 6:00 hod.
od 24:00 do 6:00 hod

Meeting Brno
Meeting Brno
RE:PUBLIKA

7.–8. 6. 2018
8.–9. 6. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.
od 23:00 do 6:00 hod.

Meeting Brno
RE:PUBLIKA
Ohňostroj Ignis Brunensis
Meeting Brno
RE:PUBLIKA
Meeting Brno
Meeting Brno
Meeting Brno
Meeting Brno
Meeting Brno
RE:PUBLIKA
Meeting Brno
RE:PUBLIKA
Ohňostroj Ignis Brunensis

území městské části Brno-střed
území městské části Brno-střed
území městské části Brno-střed
území městských částí BrnoBystrc, Brno-Kníničky, BrnoKomín, Brno-Jundrov, BrnoKohoutovice, Brno-Žebětín
území městské části Brno-střed
území městské části Brno-střed

Den Husovic

9.–10. 6. 2018

od 24:00 do 6:00 hod.

Kohoutovické hody

9.–10. 6. 2018

od 2:00 do 6:00 hod.

Pivní slavnosti v Bohunicích

9.–10. 6. 2018

od 2:00 do 6:00 hod.

RE:PUBLIKA
Řečkovický festival
minipivovarů
RE:PUBLIKA
Letní kino v Bohunicích

9.–10. 6. 2018
9.–10. 6. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.
od 24:00 do 6:00 hod.

10.–11. 6. 2018
13.–14. 6. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.
od 24:00 do 6:00 hod

Ohňostroj Ignis Brunensis

13.–14. 6. 2018

od 24:00 do 6:00 hod

Festival UPROSTŘED
RE:PUBLIKA
Letní kino Semilasso

15.–16. 6. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

15.–16. 6. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Předhodová zábava v
Chrlicích
Brněnská Country fontána
Řečkovice
Dobrý den v Bystrci

15.–16. 6. 2018

od 3:00 do 6:00 hod.

16.–17. 6. 2018

od 24:00 do 6:00 hod

16.–17. 6. 2018

od 24:00 do 6:00 hod

Letní kino Semilasso

16.–17. 6. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Letní noc v Ivanovicích

16.–17. 6. 2018

od 2:00 do 6:00 hod.

Obrfest v Maloměřicích a
Obřanech
Ohňostroj Ignis Brunensis
Oslava letního slunovratu v
Židenicích
RE:PUBLIKA
Slavnosti ořešínského léta

16.–17. 6. 2018

od 24:00 do 6:00 hod.

16.–17. 6. 2018
16.–17. 6. 2018

od 24:00 do 6:00 hod
od 24:00 do 6:00 hod

16.–17. 6. 2018
16.–17. 6. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.
od 2:00 do 6:00 hod.

RE:PUBLIKA
Letní kino Semilasso

17.–18. 6. 2018
20.–21. 6. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.
od 23:00 do 6:00 hod.

Letní kino Semilasso

21.–22. 6. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Černovická letní show

22.–23. 6. 2018

od 2:00 do 6:00 hod.

Letní kino Semilasso

22.–23. 6. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Veselé prázdniny v
Žabovřeskách
X. ročník nohejbalového
turnaje „JULEC CUP“ –
otevření nového sportovního
hřiště na Bílendě
Bystrcké hody

22.–23. 6. 2018

od 4:00 do 6:00 hod.

23.–24. 6. 2018

od 24:00 do 6:00 hod

23.–24. 6. 2018

od 24:00 do 6:00 hod

Chrlické hody

23.–24. 6. 2018

od 3:00 do 6:00 hod

Letní kino Semilasso

23.–24. 6. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Pivní slavnosti v Žebětíně

23.–24. 6. 2018

od 1:00 do 6:00 hod.

Filmové léto 2018

25.–26. 6. 2018
26.–27. 6. 2018

od 24:00 do 6:00 hod.
od 24:00 do 6:00 hod.

území městské části Brnosever
území městské části BrnoKohoutovice
území městské části BrnoBohunice
území městské části Brno-střed
území městské části BrnoŘečkovice a Mokrá Hora
území městské části Brno-střed
území městské části BrnoBohunice
území městských částí BrnoBystrc, Brno-Kníničky, BrnoKomín, Brno-Jundrov, BrnoKohoutovice, Brno-Žebětín
území městské části Brno-střed
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoChrlice
území městské části BrnoŘečkovice a Mokrá Hora
území městské části BrnoBystrc
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoIvanovice
území městské části BrnoMaloměřice a Obřany
území městské části Brno-střed
území městské části BrnoŽidenice
území městské části Brno-střed
území městských částí BrnoOřešín, Brno-Jehnice
území městské části Brno-střed
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoČernovice
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoŽabovřesky
území městské části BrnoŽidenice
území městské části BrnoBystrc
území městské části BrnoChrlice
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoŽebětín
území městské části BrnoMedlánky

Letní kino Semilasso

27.–28. 6. 2018
27.–28. 6. 2018

od 24:00 do 6:00 hod.
od 23:00 do 6:00 hod.

Letní kino v Bohunicích

27.–28. 6. 2018

od 24:00 do 6:00 hod

Filmové léto 2018

28.–29. 6. 2018

od 24:00 do 6:00 hod.

Letní kino Semilasso

28.–29. 6. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Festival UPROSTŘED
Filmové léto 2018

29.–30. 6. 2018
29.–30. 6. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.
od 24:00 do 6:00 hod.

Letní kino Semilasso

29.–30. 6. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Letní noc v Rakovcích

29.–30. 6. 2018

od 2:00 do 6:00 hod.

Netradiční hasičské hody
v Brněnských Ivanovicích
Letní kino Semilasso

29.–30. 6. 2018

od 2:00 do 6:00 hod.

30. 6.–1. 7. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Novolískovecké hody

30. 6.–1. 7. 2018

od 2:00 do 6:00 hod.

Svratecké léto

30. 6.–1. 7. 2018

od 2:00 do 6:00 hod.

Letní kino Semilasso

4.–5. 7. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Letní kino Semilasso

5.–6. 7. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Letní kino v Židenicích

5.–6. 7. 2018

od 24:00 do 6:00 hod.

Mladé hody v Kníničkách
Festival UPROSTŘED
Letní kino Semilasso

5.–6. 7. 2018
6.–7. 7. 2018
6.–7. 7. 2018
6.–7. 7. 2018

od 2:00 do 6:00 hod.
od 2:00 do 6:00 hod.
od 23:00 do 6:00 hod.
od 23:00 do 6:00 hod.

Letní kino Semilasso

7.–8. 7. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Letní kino v Maloměřicích a
Obřanech
Letní kino Semilasso

7.–8. 7. 2018

od 24:00 do 6:00 hod.

11.–12. 7. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Letní kino v Bohunicích

11.–12. 7. 2018

od 24:00 do 6:00 hod

Letní kino Semilasso

12.–13. 7. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Letní kino v Židenicích

12.–13. 7. 2018

od 24:00 do 6:00 hod

Festival UPROSTŘED
Letní kino Semilasso

13.–14. 7. 2018
13.–14. 7. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.
od 23:00 do 6:00 hod.

Pivní slavnosti ve Slatině
Letní kino Semilasso

13.–14. 7. 2018
14.–15. 7. 2018
14.–15. 7. 2018

od 2:00 do 6:00 hod.
od 2:00 do 6:00 hod.
od 23:00 do 6:00 hod.

Letní kino Semilasso

18.–19. 7. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Letní kino Semilasso

19.–20. 7. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Letní kino v Židenicích

19.–20. 7. 2018

od 24:00 do 6:00 hod

Festival MENDEL
Letní kino Semilasso

20.–21. 7. 2018
20.–21. 7. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.
od 23:00 do 6:00 hod.

území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoBohunice
území městské části BrnoMedlánky
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části Brno-střed
území městské části BrnoMedlánky
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městských částí BrnoOřešín, Brno-Jehnice
území městské části BrnoTuřany
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoNový Lískovec
území městské části BrnoKomín
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoŽidenice
území městské části BrnoKníničky
území městské části Brno-střed
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoMaloměřice a Obřany
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoBohunice
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoŽidenice
území městské části Brno-střed
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoSlatina
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoŽidenice
území městské části Brno-střed
území městské části BrnoKrálovo Pole

Festival MENDEL
Letní kino Semilasso

21.–22. 7. 2018
21.–22. 7. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.
od 23:00 do 6:00 hod.

Letní kino v Maloměřicích a
Obřanech
Festival MENDEL
Letní kino Semilasso

21.–22. 7. 2018

od 24:00 do 6:00 hod.

22.–23. 7. 2018
25.–26. 7. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.
od 23:00 do 6:00 hod.

Letní kino v Bohunicích

25.–26. 7. 2018

od 24:00 do 6:00 hod

Letní kino Semilasso

26.–27. 7. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Letní kino v Židenicích

26.–27. 7. 2018

od 24:00 do 6:00 hod

Festival UPROSTŘED
Letní kino Semilasso

27.–28. 7. 2018
27.–28. 7. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.
od 23:00 do 6:00 hod.

Letní kino Semilasso

28.–29. 7. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Rockové chrlení

28.–29. 7. 2018

od 2:00 do 6:00 hod

Sudoval v Bosonohách

28.–29. 7. 2018

od 2:00 do 6:00 hod

Letní kino Semilasso

1.–2. 8. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Letní kino Semilasso

2.–3. 8. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Letní kino v Židenicích

2.–3. 8. 2018

od 24:00 do 6:00 hod

Festival UPROSTŘED
LÉTOFEST
Letní kino Semilasso

3.–4. 8. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

3.–4. 8. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Letní kino Semilasso

4.–5. 8. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Letní noc ve Starém
Lískovci
LÉTOFEST
Letní kino Semilasso

4.–5. 8. 2018

od 2:00 do 6:00 hod.

4.–5. 8. 2018
8.–9. 8. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.
od 23:00 do 6:00 hod.

Letní kino v Bohunicích

8.–9. 8. 2018

od 24:00 do 6:00 hod

Letní kino Semilasso

9.–10. 8. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Letní kino v Židenicích

9.–10. 8. 2018

od 24:00 do 6:00 hod

Maraton hudby
Festival Na prknech, dlažbě
i trávě
Maraton hudby
Letní kino Semilasso

9.–10. 8. 2018
10.–11. 8. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.
od 23:00 do 6:00 hod.

10.–11. 8. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Moravské hrady.cz

10.–11. 8. 2018

od 24:00 do 6:00 hod

Festival Na prknech, dlažbě
i trávě
Maraton hudby
Letní kino Semilasso

11.–12. 8. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

11.–12. 8. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Vavřinecké hody

11.–12. 8. 2018

od 2:00 do 6:00 hod.

Vavřinecké hody v Komíně

11.–12. 8. 2018
12.–13. 8. 2018

od 2:00 do 6:00 hod.
od 2:00 do 6:00 hod.

území městské části Brno-střed
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoMaloměřice a Obřany
území městské části Brno-střed
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoBohunice
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoŽidenice
území městské části Brno-střed
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoChrlice
území městské části BrnoBosonohy
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoŽidenice
území městské části Brno-střed
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoStarý Lískovec
území městské části Brno-střed
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoBohunice
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoŽidenice
území městské části Brno-střed
území městské části Brno-střed
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoBystrc
území městské části Brno-střed
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoŘečkovice a Mokrá Hora
území městské části BrnoKomín

Festival Na prknech, dlažbě
i trávě
Maraton hudby
Letní kino Semilasso

12.–13. 8. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

území městské části Brno-střed

15.–16. 8. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Letní kino Semilasso

16.–17. 8. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Letní kino v Židenicích

16.–17. 8. 2018

od 24:00 do 6:00 hod

Festival UPROSTŘED
Letní kino Semilasso

17.–18. 8. 2018
17.–18. 8. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.
od 23:00 do 6:00 hod.

Letní kino Semilasso

18.–19. 8. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Letní kino Semilasso

22.–23. 8. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Letní kino v Bohunicích

22.–23. 8. 2018

od 24:00 do 6:00 hod

Letní kino Semilasso

23.–24. 8. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Letní kino v Židenicích

23.–24. 8. 2018

od 24:00 do 6:00 hod

Letní kino Semilasso

24.–25. 8. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Prázdniny plné hudby ve
Slatině
Tradiční Bartolomějské
hody v Holáskách
Bartolomějské hody v
Ivanovicích
Kmochovka – street party
v Maloměřicích a Obřanech
Letní kino Semilasso

24.–25. 8. 2018

od 2:00 do 6:00 hod.

24.–25. 8. 2018
25.–26. 8. 2018
25.–26. 8. 20118

od 2:00 do 6:00 hod.
od 2:00 do 6:00 hod.
od 2:00 do 6:00 hod.

25.–26. 8. 20118

od 24:00 do 6:00 hod.

25.–26. 8. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Slovácké hody v Jundrově
Letní kino Semilasso

25.–26. 8. 2018
26.–27. 8. 2018
29.–30. 8. 2018

od 2:00 do 6:00 hod.
od 24:00 do 6:00 hod.
od 23:00 do 6:00 hod.

Letní kino Semilasso

30.–31. 8. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Letní kino v Židenicích

30.–31. 8. 2018

od 24:00 do 6:00 hod

Festival UPROSTŘED
Letní kino Semilasso

31. 8.–1. 9. 2018
31. 8.–1. 9. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.
od 23:00 do 6:00 hod.

Krojované slavnosti v
Chrlicích
Letní kino Semilasso

1.–2. 9. 2018

od 2:00 do 6:00 hod

1.–2. 9. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Letní noc v Řečkovicích a
Mokré Hoře
Líšeňské hody

1.–2. 9. 2018

od 2:00 do 6:00 hod.

Bohunický hudební podzim

1.–2. 9. 2018
2.–3. 9. 2018
5.–6. 9. 2018

od 3:00 do 6:00 hod.
od 3:00 do 6:00 hod.
od 24:00 do 6:00 hod.

Letní kino Semilasso

5.–6. 9. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Letní kino Semilasso

6.–7. 9. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Letní kino Semilasso

7.–8. 9. 2018

od 23:00 do 6:00 hod.

Černovické hody

7.–8. 9. 2018
8.–9. 9. 2018

od 2:00 do 6:00 hod.
od 2:00 do 6:00 hod.

území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoŽidenice
území městské části Brno-střed
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoBohunice
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoŽidenice
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoSlatina
území městských částí BrnoTuřany, Brno-Chrlice
území městské části BrnoIvanovice
území městské části BrnoMaloměřice a Obřany
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoJundrov
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoŽidenice
území městské části Brno-střed
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoChrlice
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoŘečkovice a Mokrá Hora
území městské části BrnoLíšeň
území městské části BrnoBohunice
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoČernovice

Jehnické hody

Letní kino Semilasso

7.–8. 9. 2018
8.–9. 9. 2018
7.–8. 9. 2018
8.–9. 9. 2018
8.–9. 9. 2018

od 24:00 do 6:00 hod.
od 2:00 do 6:00 hod.
od 2:00 do 6:00 hod.
od 3:00 do 6:00 hod.
od 23:00 do 6:00 hod.

Bohunický hudební podzim

12.–13. 9. 2018

od 24:00 do 6:00 hod

BRNĚNSKÝSTOOCK

15.–16. 9. 2018

od 1:00 do 6:00 hod.

Burčákové slavnosti v
Chrlicích
Erbovní slavnosti v Králově
Poli
Kácení máje v Ivanovicích

15.–16. 9. 2018

od 2:00 do 6:00 hod

15.–16. 9. 2018

od 22:30 do 6:00 hod.

15.–16. 9. 2018

od 2:00 do 6:00 hod.

Pivní festival v Židenicích

15.–16. 9. 2018

od 24:00 do 6:00 hod

Bohunický hudební podzim

19.–20. 9. 2018

od 24:00 do 6:00 hod

Komínské vinobraní

21.–22. 9. 2018
22.–23. 9. 2018
21.–22. 9. 2018
22.–23. 9. 2018
22.–23. 9. 2018

od 2:00 do 6:00 hod.
od 2:00 do 6:00 hod.
od 2:00 do 6:00 hod.
od 2:00 do 6:00 hod.
od 24:00 do 6:00 hod.

22.–23. 9. 2018
23.–24. 9. 2018
23.–24. 9. 2018

od 2:00 do 6:00 hod.
od 2:00 do 6:00 hod.
od 4:00 do 6:00 hod.

26.–27. 9. 2018

od 24:00 do 6:00 hod

Tradiční svatováclavské
hody v Ořešíně
Tuřanské hody

28.–29. 9. 2018
29.–30. 9. 2018
20.–21. 10. 2018

od 24:00 do 6:00 hod.
od 2:00 do 6:00 hod.
od 2:00 do 6:00 hod.

Společenský ples MČ BrnoSlatina

18.–19. 1. 2019

od 3:00 do 6:00 hod.

Slatinské hody

Soběšické hody
Svatováclavské hody
v Maloměřicích a Obřanech
Medlánecké svatováclavské
hodové slavnosti
Svatováclavské hody v
Žabovřeskách
Bohunický hudební podzim

území městských částí BrnoJehnice, Brno-Ořešín
území městské části BrnoSlatina
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoBohunice
území městské části BrnoŘečkovice a Mokrá Hora
území městské části BrnoChrlice
území městské části BrnoKrálovo Pole
území městské části BrnoIvanovice
území městské části BrnoŽidenice
území městské části BrnoBohunice
území městské části BrnoKomín
území městské části Brnosever
území městské části BrnoMaloměřice a Obřany
území městské části BrnoMedlánky
území městské části BrnoŽabovřesky
území městské části BrnoBohunice
území městských částí BrnoOřešín, Brno-Jehnice
území městské části BrnoTuřany
území městské části BrnoSlatina

PŘÍLOHA Č. 3
Návrh na zařazení výjimečných případů pro stanovení kratší doby nočního
klidu do přílohy OZV, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2018
Stanovené případy

Termín
v noci z–na

Vymezení doby
nočního klidu

Určené území, na
kterém je doba
nočního klidu
vymezena odlišně
od zákonné úpravy

Brněnský Majáles 2019

4. 5. – 5. 5. 2019

od 4:00 do 6:00 hod.

festival Mendel

19. 7. – 20. 7. 2019
20. 7. – 21. 7. 2019
9. 8. – 10. 8. 2019
10. 8. – 11. 8. 2019
9. 8. – 10. 8. 2019
10. 8. – 11. 8. 2019
27. 7. – 28. 7. 2019

od 23:00 do 6:00 hod.

17. 5. – 18. 5. 2019
18. 5. – 19. 5. 2019
17. 5. – 18. 5. 2019
18. 5. – 19. 5. 2019
24.5. – 25.5.2019

od 23:00 do 6:00 hod.

území městské části
Brno-střed
území městské části
Brno-střed
území městské části
Brno-střed
území městské části
Brno-střed
území městské části
Brno-střed
území městské části
Brno-střed
území městské části
Brno-střed
území městské části
Brno-střed

festival Na prknech,
dlažbě i trávě
Maraton hudby
OCB Překonání
Gravitace 2019
Tmavomodrý festival
Slavnosti piva Františka
Poupěte – PIVEX 2019
ROCK IN RIVIERA

od 23:00 do 6:00 hod.
od 23:00 do 6:00 hod.
od 23:00 do 6:00 hod.

od 23:00 do 6:00 hod.
od 23:00 do 6:00 hod.

Zdůvodnění
Brněnský Majáles 2019
Jedná se o akci, jejímž předmětem je stejně jako v předchozích letech cílená a efektivní podpora
aktivních brněnských studentů a studentských organizací, prezentace studentské tvůrčí činnosti
a důstojná oslava tradičního studentského svátku společně s širokou veřejností. Brněnský
Majáles již 15 let podporuje tvůrčí činnost mladých lidí a neziskové studentské organizace
napříč brněnskými univerzitami a středními školami. Hlavní den oslav Brněnského Majálesu
2018 navštívilo 30.000 lidí a širší program Majálesu shlédlo cca 120.000 lidí. Cílovou skupinou
jsou studenti všech středních, vysokých a vyšších odborných škol v Brně a Jihomoravském
kraji, občané a turisté města Brna. Hlavní den Brněnského Majálesu je největším open-air
festivalem v celém Jihomoravském kraji. Záštitu nad akcí tradičně přejímá primátor města
Brna, hejtman Jihomoravského kraje, starosta MČ Brno střed a rektoři brněnských vysokých
škol.
Festival Mendel
Festival má za cíl prezentovat přínosy vědce Gregora Johana Mendela a místa v Brně, kde
působil. Akce představuje vědce jako mnohotvárnou osobnost, propojuje mezinárodní
vědeckou obec a přibližuje jeho odborné dědictví i běžným zájemcům. Festival se primárně
odehrává v historických prostorách augustiniánského kláštera na Starém Brně, kde došlo k
mnoho významným objevům tohoto nadaného badatele a právě proto je zde program, včetně
multimediální večerní oslavy (zahrnující videomapping a noční světelné instalace).
Na prknech, dlažbě a trávě
Festival s mnohaletou tradicí nabízí kvalitní kulturní program v nevšedním městském prostoru.
Staré i nové formy divadelního umění jsou prezentovány v ulicích, parcích a jiných
neobvyklých místech města. Tento projekt se pokouší přiblížit formátu velkých pouličních
festivalů v dalších evropských městech. Klade důraz na široké spektrum žánrů a uměleckých
forem, je platformou pro prezentaci regionálních i evropských umělců. Primárním cílem
festivalu je ozvláštnění města kulturou, a proto je celý program valně přístupný všem
obyvatelům a návštěvníkům města zcela zdarma. Součástí festivalu jsou ohňová a světelná
show, stínohra a další umělecké formy vyžadující tmu.
Maraton hudby
Maraton hudby Brno je dynamicky se rozvíjející multižánrový projekt, který v roce 2019
nabídne mnoho — pop, rock, jazz, busking, folklor, klasika a další žánry. Festival je klíčovou
hudební událostí Brna i díky kterému obdrželo město členství v Síti kreativních měst UNESCO.
Pozitivně se podílí na propagaci města. Ročník 2019 počítá s účastí přes 15 tisíc návštěvníků.
OCB Překonání Gravitace 2019
Rádi bychom v tomto termínu zrealizovali jedinečnou sportovně hudební akci, která v České
republice dosud nemá konkurenci. Vybrali jsme si Brno kvůli dostupnosti termínu a taky
plochám, které výstaviště nabízí.
Jedná se o akci jak pro rodiny, tak i mladé. Věříme, že program přiláká lidi z celé republiky.
Na akci vystoupí nejlepší světoví jezdci na kolech, motorkách a koloběžkách. Také za
přítomnosti televize Prima bude probíhat pokus o nový světový rekord na motorce. Kromě toho
vystoupí nejsilnější muž světa a vše bude umocněný hudebně světelnou show.

Domníváme se, že rozměr takové akce přispěje k podpoře cestovního ruchu a rádi bychom
drželi tradici každého roku.
Tmavomodrý festival
V roce 2019 oslaví festival třicáté narozeniny. Projekt přibližující životy zrakově postižených
široké veřejnosti obsahuje bohatý večerní program pro širokou veřejnost, benefiční koncerty,
zajímavé zahraniční hosty a další zábavu pro malé i velké do večerních hodin.
Slavnosti piva Františka Poupěte – PIVEX 2019
Projekt je v přípravě – navazuje na několik ročníků v 90. letech a po roce 2000 jak pod značkou
PIVEX, tak dalších. Cílem je znovu vybudovat tradiční akci v místě, kde působil legendární
zakladatel českého pivovarnictví a kde každoročně probíhají již téměř 30 let v novodobé historii
ČR i mezinárodní veletržní prodejně-prezentační a soutěžní odborné pivovarské a další
nápojářské a potravinářské akce. Jedná se o prodejně prezentační 3 denní akci v termínu 16. –
18.5.2019 s účastí průmyslových a řemeslných pivovarů, pestré doplňkové občerstvení v
regionálním stylu, doprovodné programy, prezentace, soutěže, prezentace pivních značek z
odborných soutěží PIVEX (Zlatý pohár + Zlatý soudek).
Rock in Riviera
Jedná se o akci nejpopulárnějších brněnských kapel 90. let, mnohé kapely budou
znovuobjeveny pro tuto výjimečnou událost brněnské kulturní scény.

Statutárni město Brno
Městská část Brno-střed
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ÚMČ Brno-střed
Odbor právní a organizační
Dominikánská 2
601 69 Brno

přílohy:

bc01es6b4d97e1

Žádost o udělení výjimky spočívající ve stanovení kratší doby nočního klidu
Vážená paní, Vážený pane,
žádáme statutární město Brno, městskou část Brno-střed o udělení výjimky spočívající ve stanovení kratší doby
nočního klidu v době konání akce s názvem OCB Překonání Gravitace 2019 na základě zmocnění daného ust.
§ 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o akcí, jejímž
předměterfi je sportovně hudební charakteristika. Termín konání 27.7.2019 na výstavišti Brno (BVV).
Rádi bychom v tomto termínu zrealizovali jedinečnou sportovně hudební akci, která v České republice dosud
nemá konkurenci. Vybrali jsme si Brno kvůli dostupnosti termínu a taky plochám, které výstaviště nabízí.
Jedná se o akci jak pro rodiny, tak i mladé. Věříme, že program přiláká lidi z celé republiky. Na akci vystoupí
nejlepší světoví jezdci na kolech, motorkách a koloběžkách. Také za přítomnosti televize Prima bude probíhat
pokus o nový světový rekord na motorce. Kromě toho vystoupí nejsilnější muž světa a vše bude umocněný
hudebně světelnou show.
Program by trval od 13:00 do 0:00. Proto požadujeme udělení výjimky nejméně do půlnoci a v lepší případě do 1
hodiny ranní.
Domníváme se, že rozměr takové akce přispěje k podpoře cestovního ruchu a rádi bychom drželi tradici každého
roku.
Pořadatel:
• Marek Hořava
Čs. Armády 4005/15
76701 Kroměříž
1Č: 01587196
DIČ: CZ9112024779
info(čc~prekonanigravitace. cz

608 917 907
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BRIXTON - GASTRO, s.r.o.

sídlo: Školní 560/3, Střelice 664 47
doruč. adr.: Lidická 12, 602 00 Brno
www.brixtongastro.cz
CO: 26247313
DIČ: CZ26247313

tel.: +420 602 574 675
e-mail: pavlickova@brixtongastro.cz
Statutární město Brno
Městská část Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Doručeno: 05.12.2018 07:56
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ÚMČ Brno - střed
Odbor právní a organizační
Dominikánská 2
601 69 Brno

bc0 es6b4d9e36

V Brně dne 19.11.2018
Věc
Žádost o udělení výjimky spočívající ve stanovení kratší doby nočního klidu

Vážená paní, Vážený pane,
Žádáme statutární město Brno, městskou část Brno-střed o udělení výjimky spočívající ve stanovení
kratší doby nočního klidu v době konání akce s názvem „Letní kino na dvoře MdB" na základě zmocnění
daného ust. § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná
se o akci, jejímž předmětem je zajistit kulturní program pro občany Brna v době divadelních prázdnin
Městského divadla Brna. Jedná se již o devátý ročník letní kulturní akce naší společnosti.
Pořadatelem akce je Brixton-gastro, s. r. o., Školní 56013, 664 47 Střelice. Místo konání je Lidická
1863116, 60200 Brna. Termín konání je od 29.6.2019 do 1.9.2019.
S úctou
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g Marcela Pavlíčková
jednatel společnosti

Statutární město Brno
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Mgr. Lenka Šindlerová
Odbor právní a organizační
Úřad městské části Brno-střed
Dominikánská 246/2
60169 Brno

Brno, 12. prosinec 2018

Žádost o udělení výjimky spočívající ve stanovení kratší doby nočního klidu

Vážená paní magistro,
žádáme statutární město Brno, městskou část Brno-střed o udělení výjimky spočívající ve
stanovení kratší doby nočního klidu v době konání akce s názvem Brněnský Majáles 2019
na základě zmocnění daného ust. § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů.
Jedná se o akci, jejímž předmětem je stejně jako v předchozích letech cílená a efektivní
podpora aktivních brněnských studentů a studentských organizací, prezentace studentské
tvůrčí činnosti a důstojná oslava tradičního studentského svátku společně s širokou
veřejností. Brněnský Majáles již 15 let podporuje tvůrčí činnost mladých lidí a neziskové
studentské organizace napříč brněnskými univerzitami a středními školami. Hlavní den
oslav Brněnského Majálesu 2018 navštívilo 30.000 lidí a širší program Majálesu shlédlo
cca 120.000 lidí. Cílovou skupinou jsou studenti všech středních, vysokých a vyšších
odborných škol v Brně a Jihomoravském kraji, občané a turisté města Brna. Hlavní den
Brněnského Majálesu je největším open-air festivalem v celém Jihomoravském kraji.
Záštitu nad akcí tradičně přejímá primátor města Brna, hejtman Jihomoravského kraje,
starosta MČ Brno střed a rektoři brněnských vysokých škol.
Hlavní den Brněnského Majálesu 2019 se uskuteční 4. května v areálu BW od 12:00 do
04:00 h dne 5. května (venkovní produkce bude probíhat do 23:30 h dne 4. května 2019,
následně již bude probíhat jen hudební produkce uvnitř pavilónů).
Děkuji za kladné posouzení naší žádosti a jsem s pozdravem

Tomáš Viktořík
místopředseda
Studentská organizace StudentZone, z. s.
IČ:26640686

Student ká organ -ce
Stud-/. e, z.s.
s!
.0200 Brno
Nov
®
c ~ 686
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Vážená paní
Mgr. Lenka Šindlerová
Úřad městské části Brno — střed
Odbor právní a organizační
Dominikánská 26412
Brno
601 69

Mgr. Monica Taufarová
542 427 160, 725 415 622
taufarova@ticbmo.cz
12. 12. 2018
2
0

Věc: Žádost o povolení výjimky spočívající ve stanovení kratší doby nočního klidu
Vážená paní magistro,
žádáme statutární město Brno, městskou část Brno-střed o udělení výjimky spočívající ve
stanovení kratší doby nočního klidu v době konání akcí pořádaných příspěvkovou organizací
TIC BRNO uvedených níže, na základě zmocnění daného ust. § 47 odst. 6 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o akce, jejíž předměty jsou hudební a divadelní produkce či prezentace historie a
osobnosti města Brna. Tyto akce jsou výraznou součástí kulturní nabídky pro obyvatele a
návštěvníky města Brna a přispívají k oživení jeho oblíbených míst.
Zdůvodnění:
TMAVOMODRÝ FESTIVAL
V roce 2019 oslaví festival třicáté narozeniny. Projekt přibližující životy zrakově
postižených široké veřejnosti obsahuje bohatý večerní program pro širokou
veřejnost, benefiční koncerty, zajímavé zahraniční hosty a další zábavu pro malé i
velké do večerních hodin.
FESTIVAL MENDEL
Festival má za cíl prezentovat přínosy vědce Gregora Johana Mendela a místa v Brně, kde
působil. Akce představuje vědce jako mnohotvárnou osobnost, propojuje mezinárodní
vědeckou obec a přibližuje jeho odborné dědictví i běžným zájemcům. Festival se primárně
odehrává v historických prostorách augustiniánského kláštera na Starém Brně, kde došlo
k mnoho významným objevům tohoto nadaného badatele a právě proto je zde program,
včetně multimediální večerní oslavy (zahrnující videomapping a noční světelné
instalace).
NA PRKNECH, DLAŽBĚ A TRÁVĚ
Festival s mnohaletou tradicí nabízí kvalitní kulturní program v nevšedním městském
prostoru. Staré i nové formy divadelního umění jsou prezentovány v ulicích, parcích a jiných
neobvyklých místech města. Tento projekt se pokouší přiblížit formátu velkých pouličních
festivalů v dalších evropských městech. Klade důraz na široké spektrum žánrů a uměleckých
forem, je platformou pro prezentaci regionálních i evropských umělců. Primárním cílem
festivalu je ozvláštnění města kulturou, a proto je celý program valně přístupný všem
obyvatelům a návštěvníkům města zcela zdarma. Součástí festivalu jsou ohňová a
světelná show, stínohra a další umělecké formy vyžadující tmu.

TIC BRNO

MARATON HUDBY
Maraton hudby Brno je dynamicky se rozvíjející multižánrový projekt, který v roce 2019
nabídne mnoho — pop, rock, jazz, busking, folklor, klasika a další žánry. Festival je klíčovou
hudební událostí Brna i díky kterému obdrželo město členství v Síti kreativních měst
UNESCO. Pozitivně se podílí na propagaci města. Ročník 2019 počítá s účastí přes
er ~ím
nabídce.Fs po t
1 QQ~rtávš$vníků á v hledem
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programem.

AKCE
Tmavomodrý"
festival

Tmavomodrý
festival

festival Mendel
festival

Mendel
festival

Mendel
festival Na
Prknech,
dlažbě i trávě
festival Na
Prknech,
dlažbě i trávě
festival Na
Prknech,
dlažbě i trávě
Maraton hudby

Maraton hudby

TERMÍN (v noci z-na)

VYMEZENÍ ®OSY
NOČNÍHO KLIDU

17. - 18. 5. 2019

24:00 - 6:00

-Brno-Černá pole (park Lužánky)

18.-19.5.2019

24:00-6:00

-Brno-Černá pole (park Lužánky)
-nádvoří Staré radnice - Radnická ul.

19. 7. - 20.7 2019

24:00 - 6:00

20. 7. - 21. 7. 2019

24:00 - 6:00

21. 7. - 22. 7. 2019

24:00 - 6:00

Brno-Staré Brno (areál augustiniánského

9. 8. - 10. 8. 2019

24:00 - 6:00

-Brno-střed (nádvoří Staré radnice -- Radnická

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ - MÍSTO

-nádvoří Staré radnice - Radnická ul.

Brno-Staré Brna (areál augustiniánského
kláštera)

Brno-Staré Brno {areál augustiniánského

kláštera}
kláštera)

ul.)

10. 8. - 11. 8. 2019

24:00. 6:00

-Brno-střed (nádvoří Staré radnice - Radnická

ul.)
11. 8.- 12. 8. 2019

9 g _ 10. 8. 2019

10. 8. - 11. 8. 2019

24:00 - 6:00

-Brno-střed (nádvoří Staré radnice- Radnická
ul.)

24:00 - 6:00

-Brno-Pisárky (areál BW)
-Brno-Pisárky (areál Riviéra)
-Brno-střed (Dominikánské náměstí)
-Brno-střed (hrad Špilberk)
-Brno-střed (Zelný trh)
-Brno-Pisárky, atletický stadion a lesopark u
Anthroposu

24:00 - 6:00

-Brno-Pisárky (areál BW)
-Brno-Pisárky (areál Riviéra)
-Brno-střed (Dominikánské náměstí)
-Brno-střed (hrad Špilberk)
-Brno-střed (Zelný trh)
-Brno-Pisárky, atletický stadion a lesopark u
Anthroposu

-Brno-Pisárky (areál BW)

Maraton hudby

11. 8. - 12. 8. 2019

-Brno-Pisárky (areál Riviéra)

24:00 - 6:00

-Brno-střed (Dominikánské náměstí)
-Brno-střed {hrad Špilberk}
-Brno-střed (Zelný trh)
-Brno-Pisárky, atletický stadion a lesopark u
Anthroposu

Za kladné vyřízení žádostí předem děkujeme.
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Vážený pan
Bc. Petr Štika, MBA, LL.M.
tajemník
Městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno

Brno, 13.12.2018
č.j.: 180/0340/RM
Žádost – kulturně- prezentační akce Slavnosti piva Františka Poupěte – PIVEX 2019
Vážení,
dovolujeme si požádat statutární město Brno, městskou část Brno-střed o udělení výjimky spočívající
ve stanovení kratší doby nočního klidu v době konání akce s názvem "SLAVNOSTI PIVA
FRANTIŠKA POUPĚTE – PIVEX 2019“ na základě zmocnění daného ust. § 47 odst. 6 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Projekt je v přípravě – navazuje na
několik ročníků v 90. letech a po roce 2000 jak pod značkou PIVEX, tak dalších. Cílem je znovu
vybudovat tradiční akci v místě, kde působil legendární zakladatel českého pivovarnictví a kde
každoročně probíhají již téměř 30 let v novodobé historii ČR i mezinárodní veletržní prodejněprezentační a soutěžní odborné pivovarské a další nápojářské a potravinářské akce. Jedná se o
prodejně prezentační 3 denní akci v termínu 16. – 18.5.2019 s účastí průmyslových a řemeslných
pivovarů, pestré doplňkové občerstvení v regionálním stylu, doprovodné programy, prezentace,
soutěže, prezentace pivních značek z odborných soutěží PIVEX (Zlatý pohár + Zlatý soudek).
Pořadatelem akce je SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o. (Špitálka 41, 602 00 Brno,
IČ: 46966234, odpovědná osoba Mgr. Richard Morávek, ředitel produkce). Přesným místem konání
je Riviéra Brno – rekreační přírodní areál STAREZ-SPORT, a.s.
Případné další informace doplníme dle potřeby. Děkujeme.
Těším se na další spolupráci.
S přátelským pozdravem

Jiří Morávek
generální ředitel

PŘÍLOHA Č. 5
Akce nedoporučené k zařazení do přílohy OZV, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2018, jako výjimečné případy pro
stanovení kratší doby nočního klidu:




festival LÉTOFEST
- pro rok 2018 byla akce zařazena do přílohy OZV č. 11/2017, o nočním
klidu, s tím, že doba nočního klidu byla stanovena od 23:00 do 6:00 hodin.
Akce byla pořádána v termínech 3.-4.8.2018 a 4.-5.8.2018
- MČ BS byly doručeno několik stížností občanů na rušení doby nočního
klidu po 23. hodině. Jeden stěžovatel i osobně vystoupil v hovorech
s občany při zasedání ZMČ.
- Podle sdělení tajemníka ÚMČ musela z důvodu rušení nočního klidu při
akci v roce 2018 zasahovat městská policie. Následně při projednávání
přestupku byla s organizátorem velmi obtížná komunikace a organizátor
ani neprojevil snahu o nápravu a odmítl změnu v dramaturgii této akce do
budoucna.
Letní kino na nádvoří Městského divadla Brno
- nová žádost o zařazení do přílohy OZV č. 11/2017, o nočním klidu
– nedoporučeno k zařazení, neboť akce se bude konat po celé období letních
prázdnin, tj. od 29.6.2019 do 1.9.2019. Nejedná se tedy o výjimečnou akci,
jakou předpokládá vyhláška o nočním klidu.
– je potřeba vzít v úvahu, že pokud bude tato výjimka schválena, bude po
celé letní období posunuta doba začátku nočního klidu na území celé MČ
na 23 h. Podle platné legislativy se udělená výjimka nedá stanovit adresně
a platí pro celé území, v našem případě tedy pro území MČ BS.
– organizátorovi této kulturní akce bude doporučeno, aby si požádal o
schválení výjimky z denní doby konání této akce.

